
 
CURSOS VIGENTES E EMENTÁRIOS DAS DISCIPLINAS, COM CONTEÚDO 

REFERENTE ÀS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS 
 
 

ADMINISTRAÇÃO (currículo iniciado em 2015) 
SOCIOLOGIA ORGANIZACIONAL      68 h/a      1999      
Estudo sociológico das múltiplas interações estabelecidas entre a sociedade 
multicultural contemporânea e a administração de empresas, com ênfase na análise 
das organizações complexas. Introdução à Sociologia; Princípios e Teorias 
Fundamentais; Os Mundos do Trabalho e as Organizações; Questões 
Contemporâneas (O Estado Moderno, o Capitalismo e a Globalização, A exclusão 
rural, urbana e os movimentos sociais, Culturas indígenas e africanas na formação do 
Brasil contemporâneo, Cidadania, pluralidade étnico-racial e ações afirmativas: a 
experiência estadunidense e brasileira, Educação em Direitos Humanos). 
 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – EAD (currículo iniciado em 2010) 
RELAÇÕES INTERNACIONAIS – 60 horas – 4 créditos (revisão)      (D0111) 
Analisar as relações internacionais no período contemporâneo e verificar como se 
encontra estruturado o sistema internacional. Temas como a globalização, a 
regionalização, a interdependência e aqueles que têm ocupado a agenda dos 
governos nos anos 90, como as organizações internacionais e não governamentais, o 
meio ambiente, os direitos humanos, os conflitos étnicos e religiosos, os 
nacionalismos e o terrorismo. 
 

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO (currículo iniciado em 2010) 
COMPUTADORES E SOCIEDADE   (2302)   C/H 34 
Impactos do uso da tecnologia nos segmentos: sociais e econômicos e sua 
abordagem transversal com a educação ambiental, com a educação em direitos 
humanos e com as relações étnico-raciais. Questões legais de segurança, 
privacidade, direito de propriedade das informações. 
 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – BACHARELADO (currículo iniciado em 2015) 
BIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO    68 H/A  3000 
Reprodução. Gametogênese. Fertilização. Segmentação e fases organoformadoras. 
Abordagens étnico-raciais. 
BIOLOGIA EVOLUTIVA   68 H/A   3030 
Evolução: definição e importância. Teorias evolucionistas. Evidências de evolução. 
Fatores evolutivos. Especiação.  Biogeografia. Extinções. Abordagem étnico-raciais. 
Adaptação, Evolução Molecular, Evolução e Desenvolvimento. Introdução a Evolução 
Humana. 
ECOLOGIA DE POPULAÇÕES E COMUNIDADES   102 H/A  3022 
Definições básicas: população e densidade; Medidas de densidade: contagem 
absoluta, métodos de quadrados, captura, marcação e recaptura  e densidade relativa; 
Atributos demográficos em uma população: natalidade, mortalidade, fertilidade, 
imigração e emigração; Crescimento populacional: modelos exponencial, geométrico e 
logístico; Técnicas demográficas: tabela de vida, estrutura de idade e curvas de 
sobrevivência; Regulação de populações; Conservação e manejo de populações 
naturais; Abordagens étnico-raciais. Histórico, conceitos gerais e objetivos da Ecologia 
de Comunidades animais e vegetais; Características das populações animais; 
Morfologia e fisiologia como resultadas da seleção do ambiente físico; Relações 



intraespecífica e interespecífica; Métodos de estudos; Características da fauna nos 
ambientes terrestre e aquático. A vegetação e os fatores físicos ambientais (solo, 
clima); A vegetação e o meio biológico (relação entre as espécies); Formas de 
estruturação. Dinâmica e formas de estudos; Formações vegetais na Terra. 
GENÉTICA GERAL   68 H/A  3013 
Bases citológicas de herança. Mecanismos de herança mendeliana e suas alterações. 
Alelos múltiplos. Interações gênicas. Determinação do sexo e heranças relacionadas 
ao sexo. Recombinação gênica e mapeamento cromossômico. Introdução à genética 
de populações. Introdução à genética quantitativa e melhoramento genético. 
Abordagem étnico-raciais em biologia. 
GENÉTICA MOLECULAR  102 H/A  3026 
Características e propriedades dos ácidos nucléicos. Regulação da ação gênica. 
Genética do Desenvolvimento. Base molecular da mutação gênica e recombinação. 
Mecanismos de mutação cromossômica. Introdução à Engenharia genética; 
Abordagem étnico-raciais. 
SOCIOLOGIA  68 H/A  3007 
A dialética do esclarecimento e o fundo social da ciência. A construção do campo 
científico e as suas mudanças de paradigma. Desafios do conhecimento científico no 
século XXI. Direitos Humanos e questões éticas e políticas, multiculturalismo, 
identidades e relações étnico-raciais; Relações entre Ciência, Tecnologia e Sociedade. 
Os usos da ciência e a religação dos saberes. Temáticas socioambientais da 
contemporaneidade. Populações tradicionais e suas relações étnico-raciais em áreas 
naturalmene protegidas. 
GENÉTICA  HUMANA   68 H/A  3046    (optativa) 
Bases cromossômicas da herança. Estrutura e função dos genes e cromossomos 
humanos. O genoma humano. Herança e variação em indivíduos e populações. 
Citogenética humana. Doenças genéticas humanas. Genética e Sociedade. 
Abordagens étnico-raciais. 
 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – LICENCIATURA (currículo iniciado em 2011) 
PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO     C/H 68      (2565) 
As concepções de aprendizagem. O processo ensino-aprendizagem na formação dos 
conceitos científicos. O adolescente como sujeito da ação pedagógica. A interação 
professor-aluno-conhecimento. Multiculturalismo, identidades e relações étnico-raciais. 
EVOLUÇÃO HUMANA     C/H 68       (2604)    (optativa) 
Histórico. A origem e evolução dos hominídeos. A evolução do homem moderno. As 
migrações. A variação biológica humana. O meio social humano e implicações étnico-
raciais. Evolução biológica versus evolução cultural. Ensino e pesquisa em evolução 
humana. 
GENÉTICA  HUMANA     C/H 68      (2605)    (optativa) 
Bases cromossômicas da herança. Estrutura e função dos genes e cromossomos 
humanos. O genoma humano. Herança e variação em indivíduos e populações. 
Citogenética humana. Doenças genéticas humana. Genética, Sociedade e 
implicações étnico-raciais. Ensino e pesquisa em genética humana. 
 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS EAD (currículo iniciado em 2015) 
PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO      C/H 70     D0231 
As concepções de aprendizagem. O processo ensino-aprendizagem na formação dos 
conceitos científicos. O adolescente como sujeito da ação pedagógica. A interação 
professor-aluno-conhecimento. Multiculturalismo, identidades e relações étnico-raciais. 
 



CIÊNCIAS CONTÁBEIS (currículo iniciado em 2015) 
SOCIOLOGIA APLICADA ÀS ORGANIZAÇÕES     68 h/a     3139 
Desenvolvimento histórico do pensamento sociológico. A forma de trabalho 
assalariado na sociedade industrial. Correntes principais do pensamento sociológico. 
As influências das ideologias na prática humana e nos grupos sociais. Relações de 
poder e pressões para o trabalho. A globalização e as relações atuais de trabalho. 
Educação em Direitos Humanos: dignidade humana; igualdade de direitos; 
reconhecimentos e valorização das diferenças e das diversidades; democracia da 
educação; transversalidade, vivência e globalidade. Educação das Relações Étnico-
Raciais nas Organizações. Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. 
 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS /IRATI  (currículo iniciado em 2009) 
SOCIOLOGIA DAS ORGANIZAÇÕES  1060/I  C/H 68 
A sociologia e as organizações. A construção do conhecimento. O mundo do trabalho 
e suas mudanças frente ao novo contexto dos negócios. Educação em direitos 
humanos. A influência da história e cultura afro-brasileira e africana para as 
organizações. 
 

CIÊNCIAS ECONÔMICAS (currículo iniciado em 2015) 
ECONOMIA E SOCIEDADE         68 h/a      3152                              
Sociologia econômica. Planejamento social. Sociologia do trabalho. Introdução à 
ciência política. Relações interétnicas e gênero. Ética, cidadania e economia.     
 

COMUNICAÇÃO SOCIAL-JORNALISMO (currículo iniciado em 2009) 
COMUNICAÇÃO CONTEMPORÂNEA/J  (2060)  C/H 102 
Estruturalismo e pós-estruturalismo. Estudos Culturais. Lastro popular da cultura. 
Multiculturalismo: diversidades e questões étnico-raciais, História e Cultura Afro-
brasileira e Africana. Folkcomunicação. Teorias e hipóteses emergentes da 
Comunicação. 

 

COMUNICAÇÃO SOCIAL-PP (currículo iniciado em 2009) 
COMUNICAÇÃO CONTEMPORÂNEA/PP  (2079)    C/H 102 
Estruturalismo e pós-estruturalismo. Estudos Culturais. Lastro popular da cultura. 
Multiculturalismo: diversidades e questões étnico-raciais, História e Cultura Afro-
brasileira e Africana. Folkcomunicação. Teorias e hipóteses emergentes da 
Comunicação. 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA - EAD (currículo iniciado em 2016) 
EDUCAÇÃO FÍSICA E CULTURA    D0045/I    68 H 
Estudo das dimensões antropológicas da Educação Física e das práticas corporais 
(ginástica, jogo, esporte, dança, luta) e suas implicações pedagógicas. A cultura como 
categoria para a análise da Educação Física escolar. Reflexão sobre cultura e as 
relações étnico-raciais. 
EDUCAÇÃO FÍSICA E SOCIEDADE    D0080/I    68 H 
Estudo das dimensões sociológicas da Educação Física e das práticas corporais 
(ginástica, jogo, esporte, dança, luta) e suas implicações pedagógicas. A sociedade 
como categoria para a análise da Educação Física escolar. Reflexão sobre sociedade 
e as relações étnico-raciais. 
 

 



EDUCAÇÃO FÍSICA – BACHARELADO (currículo iniciado em 2015) 
EDUCAÇÃO FÍSICA E CULTURA C/H 68     3273 
O estudo da construção social do corpo e do movimento humano, do esporte, do 
lazer, da saúde e da doença a partir das teorias e análises socioculturais no âmbito da 
Educação Física. Abordagem das relações étnico-raciais, gênero e sexualidade, 
educação em direitos humanos e da educação ambiental no contexto da Educação 
Física. 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA/I (currículo iniciado em 2013) 
EDUCAÇÃO FÍSICA E CULTURA        68 h/a     1574/I 
Estudo das dimensões antropológicas da Educação Física e das práticas corporais 
(ginástica, jogo, esporte, dança, luta) e suas implicações pedagógicas. A cultura como 
categoria para a análise da Educação Física escolar. Reflexão sobre cultura e as 
relações étnico-raciais. 
EDUCAÇÃO FÍSICA E SOCIEDADE      68 h/a     1607/I 
Estudo das dimensões sociológicas da Educação Física e das práticas corporais 
(ginástica, jogo, esporte, dança, luta) e suas implicações pedagógicas. A sociedade 
como categoria para a análise da Educação Física escolar. Reflexão sobre sociedade 
e as relações étnico-raciais. 
 

ENFERMAGEM (currículo iniciado em 2010) 
SAÚDE, SOCIEDADE E O TRABALHO DE ENFERMAGEM   CH 68      (2397) 
Estuda a evolução do conceito de saúde e sua relação com o modo e a qualidade da 
vida humana ao longo do seu curso com seus determinantes e condicionantes 
historicamente colocados. Estudo das relações étnico-raciais. A atenção a saúde 
como direito e promoção da cidadania. Estudo do processo histórico de construção do 
sistema de saúde no Brasil e dos conceitos e práticas de promoção da saúde, 
prevenção de agravos e processos educativos e comunicativos em saúde. Introdução 
aos modelos assistenciais – Estratégia de Saúde da Família, Programa de Agentes 
Comunitários de Saúde e Atenção Primária à Saúde - e abordagem de práticas, de 
atenção à saúde, formais e informais. Enfoca conceito de trabalho em saúde como 
prática social e o processo de trabalho de enfermagem e sua interação social – 
divisão/força e mercado de trabalho. Prevê Atividades Práticas intercaladas aos 
conteúdos teóricos, em sala e em campos de estágio. 
 

ENGENHARIA AMBIENTAL (currículo iniciado em 2009) 
SOCIOLOGIA  1080/I  C/H 51 
O estudo das sociedades, nos diferentes modos de produção, privilegiando a 
transição da sociedade feudal à sociedade capitalista. Estudo da sociedade através de 
seu desenvolvimento e trabalho social, dinâmica de funcionamento e alterações 
sociais. Reflexões das ideologias na organização do processo do trabalho. Análise da 
problemática rural e dos movimentos sociais contemporâneos. Temática 
socioambientais da contemporaneidade. Populações tradicionais e suas relações 
étnico-raciais em áreas naturalmente protegidas. 
 

ENGENHARIA FLORESTAL (currículo iniciado em 2009) 
ANTROPOLOGIA CULTURAL   1093/I  C/H 34 
Antropologia como ciência. As concepções antropológicas do desenvolvimento da 
sociedade humana. Educação em direitos humanos.  Relações étnico-raciais. A 
cultura Afro-Brasileira. Os povos indígenas. Multiculturalidade e pluralidade ética no 



Brasil. Relações étnico-sociais positivas.  Abordagens antropológicas do meio rural. A 
cultura do homem rural. Educação em direitos humanos. 
SOCIOLOGIA RURAL    1333/I    C/H 51 (optativa) 
O estudo das sociedades em áreas não metropolitanas, em seus diferentes modos de 
produção. Desenvolvimento da sociedade rural e das suas atividades econômicas, tais 
como a agricultura, a pecuária e a produção florestal. O trabalho social, sua dinâmica 
e seu funcionamento, e as alterações sociais no meio rural. Imigração rural, 
populações  tradicionais, padrões demográficos, ambiente social, políticas públicas, 
áreas de preservação e relações étnico-raciais. 
 

FARMÁCIA (currículo iniciado em 2009) 
INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS     1881  C/H 34 
Farmacêutico, histórico e definições. Introdução ao conhecimento científico e social 
relacionado ao uso de medicamentos. Informações sobre campo de trabalho em todas 
as áreas das ciências farmacêuticas. Introdução a métodos de interação entre 
profissional de saúde e paciente e análise de aspectos regionais e étnico-raciais no 
exercício da profissão farmacêutica. 
SAÚDE PÚBLICA APLICADA ÀS CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS    2244  C/H 34 
História e paradigmas de Saúde. Política de Saúde no Brasil. Aspectos sobre o 
funcionamento do SUS. Planejamento e avaliação de programas de saúde. Noções 
básicas de epidemiologia. Avaliação de aspectos regionais e étnico-raciais (influência 
afro-brasileira , indígena, europeias e asiáticas) em saúde pública. Práticas básicas de 
enfermagem. 
 

FARMÁCIA (currículo iniciado em 2015) 
INTRODUÇÃO  ÀS CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS         C/H 34      2960 
Farmacêutico, histórico e definições. Introdução ao conhecimento científico e social 
relacionado ao uso de medicamentos. Informações sobre campo de trabalho em todas 
as áreas das ciências farmacêuticas. Introdução a métodos de interação entre 
profissional de saúde e paciente e análise de aspectos regionais e étnico-raciais no 
exercício da profissão farmacêutica. Educação em Direitos Humanos, Educação 
Ambiental. 
SAÚDE PÚBLICA APLICADA ÀS CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS         C/H 34       2965 
História e paradigmas de Saúde. Política de Saúde no Brasil. Aspectos sobre o 
funcionamento do SUS. Planejamento e avaliação de programas de saúde. Noções 
básicas de epidemiologia. Avaliação de aspectos regionais e étnico-raciais (influência 
afro-brasileira, indígena, europeias e asiáticas) em saúde pública. Práticas básicas de 
enfermagem. 
CULTURA E SAÚDE NO BRASIL        C/H  34       2962 
Teorias higienistas (séculos XIX e início XX), teoria das raças, teoria evolucionista. 
Comportamento coletivo e controle social. Cidadania e direitos sociais. Itinerários 
terapêuticos: o popular e o científico. Cultura e saúde no Brasil. História e Cultura Afro-
Brasileira. Introdução aos Direitos Humanos. 
 

FILOSOFIA – LICENCIATURA (currículo iniciado em 2014) 
FILOSOFIA E DIREITOS HUMANOS   102 H/A   2855 
Fundamentos filosóficos dos direitos humanos. Declaração dos direitos humanos. 
Direitos humanos e a prática da cidadania. Relações étnico-raciais e direitos 
humanos. Questões de gênero. Práticas de ensino de direitos humanos. 
FILOSOFIA INTERCULTURAL   68 H/A    2878 
A filosofia em uma visão plural. Interfaces e diálogos. Filosofia em seus confrontos 



com outros saberes e práticas. Filosofia, etnia e raça. 
 

FÍSICA (currículo iniciado em 2009) 
CIÊNCIAS, SOCIEDADE E CULTURA    3390   C/H 68 
História e Filosofia das Ciências e das Tecnologias. Ciências, Tecnologias e Direitos 
Humanos. Ciências e Gênero. Ciências e Etnicidades. Ciências e Questões 
Ambientais. Ciências, Tecnologias e Responsabilidade Social. Ativismo Ciêntífico. 
 

FISIOTERAPIA (currículo iniciado em 2010) 
HISTÓRIA, CONCEITOS E EVOLUÇÃO DA FISIOTERAPIA   C/H 68   (2388) 
História e evolução da Fisioterapia no mundo e no Brasil. Conceitos e campos de 
atuação fisioterapêutica nas especialidades na área de Saúde. Órgãos 
regulamentadores da profissão de Fisioterapia. Estudo da relações socioculturais e 
étnico-raciais da Fisioterapia com enfoque em Saúde 
 

FONOAUDIOLOGIA  (currículo iniciado em 2015) 
SOCIOANTROPOLOGIA DA SAÚDE      68 h/a     1513/I 
O homem: sua complexidade e atuação na sociedade. Estudo da sociedade através 
da formação, organização, dinâmica de funcionamento e alterações sociais. Os seres 
humanos e a subjetividade. Relações de poder. Relações de gênero. Relações étnico-
raciais na sociedade brasileira. Estudo das alternativas para os problemas sociais. A 
influência das ideologias no desempenho do homem e dos grupos sociais. A 
interferência da sociedade na condição de saúde do ser humano. 
 

GEOGRAFIA – LICENC. (currículo iniciado em 2014) 
GEOGRAFIA DA POPULAÇÃO    68 H/A    2891 
Bases teóricas e conceituais da Geografia da População. Noções de Demografia. 
Métodos e técnicas de estudos populacionais. Dinâmica populacional, mobilidade do 
trabalho e movimentos migratórios. Populações tradicionais e questões étnico-
religiosas. Questões étnico-raciais e a mobilidade populacional. Reconhecimento das 
diferenças e das diversidades humanas. Migrações internacionais e migrações 
internas no Brasil. O ensino de Geografia da População. 
ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO BRASILEIRO    136 H/A    2904 
A formação, o processo de ocupação territorial e as desigualdades regionais 
brasileiras. As relações entre as dimensões física, econômica, cultural e social no 
espaço  brasileiro. As diferentes origens étnico-raciais e formação do espaço 
brasileiro. Políticas territoriais e o espaço brasileiro.  O ensino de Organização do 
Espaço Brasileiro. 
GEOGRAFIA CULTURAL    68 H/A    2910     (optativa) 
Gênese e evolução da Geografia Cultural. As possibilidades de leitura da cultura pela 
geografia: o lugar, a paisagem e o território. A questão das identidades sócio-
territoriais e as dimensões do global e do local no seu processo de constituição. 
Comunidades Tradicionais. As origens étnico-raciais e a formação da cultura 
brasileira. O ensino em Geografia Cultural. 
 

GEOGRAFIA – LICENCIATURA/IRATI  (currículo iniciado em 2011) 
GEOGRAFIA SOCIAL E CULTURAL      (C/H 68)      (1456/I) 
Relação entre cultura e sociedade. Movimentos sociais: juventude, minorias, violência, 
pobreza. Classes sociais. A linguagem racional e o conhecimento mítico. A Geografia 
Cultural e Social na Epistemologia da Geografia e os distintos significados de cultura. 



O espaço vivido como expressão social e cultural. A língua, os discursos espaciais e 
as representações do espaço geográfico na literatura, nas artes plásticas, na 
arquitetura, na música, no teatro e nas mídias. As identidades socioespaciais e o 
imaginário. Sociedades tradicionais. O multiculturalismo, a segregação étnico-espacial 
e as significações sociais. O hiperespaço, a mobilização dos espetáculos (shopping 
centers, festivais, turismo, etc) e a experiência local. A educação das relações étnico-
raciais. Dignidade humana, reconhecimento, e valorização das diferenças e das 
diversidades, transversalidade e interseccionalidades, sustentabilidade 
socioambiental. 
GEOGRAFIA, ENSINO E MULTICULTURALISMO      (C/H 68)      (1484/I)    (optativa) 
A diversidade étnico-cultural e suas implicações na organização escolar. A análise dos 
rituais de ensino que fundamentam a exclusão dos alunos não brancos do sistema de 
ensino. A fala e o silêncio da escola, do professor e do aluno sobre discriminação e o 
racismo. Alternativas pedagógicas centradas na valorização da diversidade étnico-
cultural brasileira. Desenvolver metodologias de aplicabilidade do Tema Transversal 
Pluralidade Cultural dos PCN. O livro didático as representações multiculturais 
brasileira. O mundo contemporâneo e a diversidade cultural existente relacionada ao 
processo educacional brasileiro. 
 

HISTÓRIA – IRATI (Currículo iniciado em 2010) 
HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA    C/H 170   (1388/I) 
Estudo da construção, consolidação e crise da sociedade industrial e disciplinar, da 
colonização e descolonização, articulando às práticas de ensino em História 
contemporânea e às questões de gênero, raça, ambientais e direitos humanos, e 
outros afins ao período. 
HISTÓRIA DO BRASIL INDEPENDENTE    C/H 170   (1380/I) 
Estudo da história do Brasil no período imperial e republicano e da produção 
historiográfica, articulando às práticas de ensino de história do Brasil e às questões de 
gênero, raça, ambientais, direitos humanos e outros temas afins ao período. 
 

HISTÓRIA – LICENCIATURA (currículo iniciado em 2012) 
HISTÓRIA ANTIGA       C/H 136      2742 
Estudo das sociedades da Antiguidade, contemplando o Oriente Próximo, Grécia e 
Roma, através da revisão crítica da historiografia produzida no período e sobre o 
período e análise documental articulando a pesquisa e a prática de ensino, bem como 
as questões étnico-culturais pertinentes a temática. 
HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA I      C/H 102     2755 
Estudo da formação da sociedade contemporânea durante o século XIX, através da 
revisão crítica da historiografia produzida no período e sobre o período e análise 
documental, articulando a pesquisa e a prática de ensino, bem como as questões 
étnico-culturais pertinentes a temática, educação sobre a formação do conceito de 
direitos humanos e história e educação ambiental. 
HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA II      C/H 102       2763 
Estudo da sociedade contemporânea nos séculos XX e XXI, através da revisão crítica 
da historiografia produzida no período e sobre o período e análise documental, 
articulando a pesquisa e a prática de ensino, bem como as questões étnico-culturais 
pertinentes a temática, educação em direitos humanos e história e educação 
ambiental. 
HISTÓRIA DA ÁFRICA  E CULTURA AFRO-BRASILEIRA    C/H 102     2748 
Estudo da história do continente africano e da formação das identidades afro-
brasileiras, através da revisão crítica da historiografia produzida no período e sobre o 



período e análise documental, articulando a pesquisa e a prática de ensino, bem como 
as questões étnico-culturais pertinentes a temática. 
HISTÓRIA DA AMÉRICA I       C/H 102      2756 
Estudo dos povos ameríndios e das sociedades coloniais hispânicas e britânicas entre 
os séculos XV e XVIII, através da revisão crítica da historiografia produzida no período 
e sobre o período e análise documental, articulando a pesquisa e a prática de ensino, 
bem como as questões étnico-culturais pertinentes a temática. 
HISTÓRIA DA AMÉRICA II       C/H 102       2764 
Estudo das sociedades americanas no período compreendido entre as 
independências e a formação dos Estados e das nações, no século XIX, e o século 
XXI, através da revisão crítica da historiografia produzida no período e sobre o 
período e análise  documental, articulando a pesquisa e a prática de ensino, bem 
como as questões étnico-culturais pertinentes às temáticas, de direitos humanos e 
educação ambiental. 
HISTÓRIA DO BRASIL I      C/H 136     2750 
Estudo dos povos ameríndios e do Império Ultramarino Português, através da revisão 
crítica da historiografia produzida no período e sobre o período e análise documental, 
articulando a pesquisa e a prática de ensino, bem como as questões étnico-culturais 
pertinentes a temática. 
HISTÓRIA DO BRASIL II      C/H 102      2757 
Estudo da sociedade brasileira no século XIX, através da revisão crítica da 
historiografia produzida no período e sobre o período e análise documental, 
articulando a pesquisa e a prática de ensino, bem como as questões étnico-culturais 
pertinentes a temática. 
HISTÓRIA DO BRASIL III       C/H 136      2765 
Estudo da sociedade brasileira no período republicano, através da revisão crítica da 
historiografia produzida no período e sobre o período e análise documental, 
articulando a pesquisa e a prática de ensino, bem como as questões étnico-culturais 
pertinentes a temática, educação em direitos humanos e história e educação 
ambiental. 
HISTÓRIA DO PARANÁ      C/H 102       2758 
Estudo do Paraná-região, através da revisão crítica da historiografia e da literatura 
produzida no período e sobre o período e análise documental, articulando a pesquisa 
e a prática de ensino, bem como as questões étnico-culturais pertinentes às temáticas 
de direitos humanos e educação ambiental. 
HISTÓRIA MEDIEVAL        C/H136     2743 
Estudo das sociedades do período medieval europeu, através da revisão crítica da 
historiografia produzida no período e sobre o período e análise documental, 
articulando a pesquisa e a prática de ensino, bem como as questões étnico-culturais 
pertinentes a temática. 
HISTÓRIA MODERNA        C/H 136     2751 
Estudo das sociedades modernas europeias da transição da ordem feudal à capitalista 
até a Revolução Francesa, através da revisão crítica da historiografia produzida no 
período e sobre o período e análise documental, articulando a pesquisa e a prática de 
ensino, bem como as questões étnico-culturais pertinentes a temática educação sobre 
formação do conceito de direitos humanos e história e educação ambiental. 
HISTORIOGRAFIA BRASILEIRA       C/H 102     2768 
Estudo da Historiografia Brasileira através da revisão crítica da historiografia e da 
literatura produzida no período e sobre o período e análise documental, articulando a 
pesquisa e a prática de ensino, bem como as questões étnico-culturais pertinentes a 
temática. 
 



JORNALISMO (Currículo iniciado em 2016) 
JORNALISMO E POLÍTICAS PÚBLICAS     3356     68 h/a 
Jornalismo, sociedade civil e políticas públicas federais, estaduais e municipais. 
Elementos fundamentais de políticas públicas: Diversidade, Direitos Humanos, 
Democracia Participativa. Formação de Opinião Pública. Jornalismo e representações 
das minorias sociais. Coberturas jornalísticas e acessibilidade, igualdade de gênero, 
relações étnicas e raciais, inclusão social. 
 

LETRAS - INGLÊS E LETRAS - ESPANHOL/IRATI (currículo iniciado em 2009) 
POLÍTICAS PÚBLICAS, AÇÕES AFIRMATIVAS E INCLUSIVAS NO CONTEXTO 
EDUCACIONAL     1889/I     68 h/a 
A diversidade étnico-cultural, problematização do conceito de raça e suas implicações  
na organização escolar. A inclusão da História e a Cultura Afro-Brasileira no currículo 
escolar. Educação Indígena: legislação e diretrizes específicas. A educação ambiental 
e a prática docente. O projeto político pedagógico e os desafios da diversidade na 
escola. 
 

LETRAS - PORTUGUÊS - IRATI (currículo iniciado em 2015) 
POLÍTICAS PÚBLICAS, AÇÕES AFIRMATIVAS E INCLUSIVAS NO CONTEXTO 
EDUCACIONAL       68 h/a     1758 
A diversidade étnico-cultural, problematização do conceito de raça e suas implicações 
na organização escolar. A inclusão da História e a Cultura Afro-Brasileira no currículo 
escolar. Educação Indígena: legislação e diretrizes específicas. A educação ambiental 
e a prática docente. O projeto político pedagógico e os desafios da diversidade na 
escola. 
 

MATEMÁTICA (currículo iniciado em 2009) 
TÓPICOS  EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA    2131  C/H 68 
Concepções de educação matemática. Perspectivas e metodologias em educação 
matemática. Epistemologia e ensino da matemática. O contexto da educação 
matemática transversalmente aos conteúdos da educação em direitos humanos, das 
relações étnico-raciais e da educação ambiental. 
ETNOMATEMÁTICA    2134  C/H 68    (optativa) 
Construção do conceito, Etnomatemática e seus fundamentos teóricos. Pesquisa em 
Etnomatemática. A Matemática como cultura. A Etnomatemática e a formação do 
educador matemático. Etnomatemática e a ação pedagógica. Etnomatemática e 
etnociências . Etnomatemática e a sala de aula. A dimensão histórica da 
etnomatemática. 
 

MATEMÁTICA – IRATI (Currículo iniciado em 2014) 
EDUCAÇÃO MATEMÁTICA E DIVERSIDADE      68 H/A      1689/I 
As noções matemáticas populares e seu papel na construção da identidade étnica. 
Multiculturalismo e conceitos matemáticos entre povos indígenas e afrodescendentes. 
Conceitos matemáticos presentes em diferentes culturas. Inclusão Educacional. 
Direitos Humanos. Educação Ambiental. 
 

MATEMÁTICA APLICADA E COMPUTACIONAL (currículo iniciado em 2015) 
MATEMÁTICA E SOCIEDADE – 34 h/a  -  3393 
A matemática inserida nos aspectos sociais e econômicos e sua abordagem 
transversal com a educação ambiental, com a educação em direitos humanos e com 



as relações étnico-raciais. A Matemática Aplicada e o mercado de trabalho. 
DIREITOS HUMANOS E RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS – 68 h/a – 3094    (optativa) 
A relação entre educação, direitos humanos e formação para a cidadania. Algumas 
questões atuais: sociedade, violência e a construção de uma cultura de paz. Relações 
étnico-raciais, preconceito, discriminação e prática educativa. Projetos 
interdisciplinares e educação em direitos humanos. Cultura afro-brasileira e indígena. 
Poíticas de ações afirmativas e discriminação positiva – a questão das cotas. 
 

MEDICINA VETERINÁRIA (currículo iniciado em 2011) 
RELAÇÕES ÉTNICO RACIAIS        C/H 34     2620 
Formação étnica do povo brasileiro. História e cultura Afro-Brasileira. Educação da 
relações étnico-raciais. Valorização da identidade da história e culturas indígenas e 
afro-brasileiras. 
 

NUTRIÇÃO (currículo iniciado em 2014) 
NUTRIÇÃO E CULTURA        68 H/A        2928 
Bases da História da Alimentação. Estudo das relações sócio-culturais da alimentação 
com enfoque em saúde e suas dinâmicas na cultura popular. Religiosidade e 
Alimentação. Relações Étnico-Raciais e relações de gênero. Simbolismos e tabus 
alimentares. 
 

PEDAGOGIA (currículo iniciado em 2018) 
FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO III   102 h/a   3414 
Estudo histórico e reflexão filosófica sobre a educação do Brasil Colônia e Império, 
focalizando as formações sociais, as instituições educacionais, as práticas educativas 
e o pensamento pedagógico, articulados com os desafios políticos, econômicos e 
culturais das diferentes épocas. Educação das relações étnico-raciais e para o Ensino 
de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. 
FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO IV   170 h/a   3423 
Estudo histórico, reflexão filosófica e análise em perspectiva sociológica sobre a 
educação no Brasil República, focalizando as formações sociais, as instituições 
educacionais, as práticas educativas e o pensamento pedagógico, articulados com os 
desafios políticos, econômicos e culturais das diferentes épocas. A questão dos 
direitos humanos no século XX. As questões da diversidade de gênero e sexualidade 
na sociedade. Educação das relações étnico-raciais e para o Ensino de História e 
Cultura Afro-Brasileira e Africana. 
PRÁTICA DE ENSINO DE ARTES   102 h/a   3400 
Concepções de arte e ensino de arte na formação da criança, do jovem e do adulto e 
do pedagogo. currículo de arte para Educação Infantil e os anos iniciais do Ensino 
Fundamental. Teoria e práticas de ensino da arte visual, musical, teatro e dança. 
Planejamento interdisciplinar. Educação das relações étnico-raciais e para o Ensino de 
História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. 
PRÁTICA DE ENSINO DE GEOGRAFIA   85 h/a   3417 
Concepções de aprendizagem e proposições metodológicas para a construção de 
conceitos sobre o ensino de Geografia. Objetos do ensino de geografia na escola 
básica. Organização e seleção dos conteúdos. Conceitos básicos do ensino de 
geografia. Didática em Geografia. Práticas de ensino. Análise das propostas 
curriculares. Educação Ambiental e ensino de Geografia. Geografia e a Educação das 
relações étnico-raciais e para o ensino de História e cultura afro-brasileira e africana. 
PRÁTICA DE ENSINO DE HISTÓRIA   85 h/a   3418 
Concepções de aprendizagem e proposições metodológicas para a construção de 



conceitos sobre o ensino de História. Objetos do ensino de História na escola básica. 
Organização e seleção dos conteúdos. Conceitos básicos do ensino de História. 
Didática em História. Práticas de ensino. Análise das propostas curriculares. Trabalho 
na interface da história com as diversidades religiosas. Educação das relações étnico-
raciais e para o ensino de História e cultura afro-brasileira e africana. 
 

PEDAGOGIA: DOCÊNCIA E GESTÃO EDUCACIONAL (currículo iniciado em 2009) 
SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO II    2160  C/H 102 
Estudo da sociedade brasileira e as interfaces com a educação em cada período 
histórico incluindo, neste contexto, a educação das relações étnico-raciais e dos 
Direitos Humanos. 
 

PEDAGOGIA/IRATI - EAD (Currículo iniciado em 2010) 
EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE CULTURAL      C/H 68   (D0032/I) 
Reflexão sobre a história indígena e afro-descendente, nos seus aspectos políticos, 
culturais, econômicos e sociais. A contribuição das diversas etnias na construção da 
identidade brasileira. Direitos sociais no Brasil. Etnias e desigualdade educacional no 
Brasil. 
 

PEDAGOGIA/IRATI (Currículo iniciado em 2009) 
EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE CULTURAL   1161/I   C/H 68 
Reflexão sobre a história indígena e afro-descendente, nos seus aspectos políticos, 
culturais, econômicos e sociais. A contribuição das diversas etnias na construção da 
identidade brasileira. Direitos sociais no Brasil. Etnias e desigualdade educacional no 
Brasil. 
 

PSICOLOGIA (currículo iniciado em 2009): 
ANTROPOLOGIA CULTURAL   C/H 102  (1198/I) 
Os seres humanos e as sociedades. Os seres humanos e a subjetividade. Relações 
de poder. Relações de gênero. Relações étnico-raciais na sociedade brasileira. 
PSICOLOGIA SOCIAL   C/H 136  (1197/I) 
Retrospectiva histórica da produção de conhecimentos na Psicologia Social. Atitudes. 
Percepção social. Linguagem, comportamento e interação. Processos de socialização. 
Controle social. Diversidade e exclusão. Relações étnico-raciais e Psicologia Cultural. 
Planejamento e intervenção nas questões sociais. 
 

QUÍMICA - BACHARELADO (currículo iniciado em 2011) 
SOCIOLOGIA  DO CONHECIMENTO  (34 h/a)     2493 
Estudo da constituição da episteme moderna, suas diferentes interpretações. A 
dialética do esclarecimento e o fundo social da ciência. A construção do campo 
científico e as suas mudanças de paradigma. Desafios do conhecimento científico no 
século XXI. Questões éticas e políticas, multiculturalismo, identidades e relações 
étnico-raciais; Relações entre Ciência, Tecnologia e Sociedade. Os usos da ciência e 
a religação dos saberes. 
 

QUÍMICA - LICENCIATURA (currículo de início em 2016) 
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE      51 h/a     3323 
Educação e Cidadania; Ensino de Química e a formação do cidadão; Questões éticas 
e políticas, multiculturalismo, identidades e relações étnico-raciais; Relações entre 
Ciência, Tecnologia e Sociedade; Educação Ambiental. O ensino de CTS e Estratégias 



de ensino de Química através de CTS; Desenvolvimento de propostas de CTS para 
aplicação no ensino médio. 
 

QUÍMICA - LICENCIATURA (currículo iniciado em 2011) 
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE (CTS)    (51 h/a)     2551 
Educação e Cidadania; Ensino de Química e a formação do cidadão; Questões éticas 
e políticas, multiculturalismo, identidades e relações étnico-raciais; Relações entre 
Ciência, Tecnologia e Sociedade; O ensino de CTS e  Estratégias de ensino de 
Química através de CTS; Desenvolvimento de propostas de CTS para aplicação no 
ensino médio. 
 

QUÍMICA – BACHARELADO (currículo de início em 2016) 
SOCIOLOGIA DO CONHECIMENTO     3373     34 h/a 
Estudo da constituição da episteme moderna, suas diferentes interpretações. A 
dialética do esclarecimento e o fundo social da ciência. A construção do campo 
científico e as suas mudanças de paradigma. Desafios do conhecimento científico no 
século XXI. Questões éticas e políticas, multiculturalismo, identidades e relações 
étnico-raciais; Educação e Direitos Humanos; Relações entre Ciência, Tecnologia e 
Sociedade. Os usos da ciência e a religação dos saberes. 
 

SECRETARIADO EXECUTIVO (currículo iniciado em 2015) 
SECRETARIADO E SOCIEDADE      68 h/a      3184 
Introdução aos estudos sociais. Fundamentos sociológicos: sociedade, grupos sociais, 
classes sociais, fatos sociais aplicados à profissão de Secretariado. Assessoria aberta 
em movimentos sociais e no terceiro setor. Fundamentos filosóficos: epistemologia, 
ontologia e ética do trabalho secretarial. Sociedade e profissionalização nas Ciências 
Sociais Aplicadas. Sociedade e direitos humanos: diversidade étnico-racial, gênero, 
sexualidade, minorias e multiculturalidade. 
 

SERVIÇO SOCIAL (currículo iniciado em 2015) 
DIVERSIDADE E GÊNERO       68 h/a     3234 
As relações étnico-raciais. As relações de gênero. Relação entre classes sociais, 
etnias e gênero. Relações de poder e suas manifestações sociais: preconceito, 
discriminação, racismo, homofobia, estigma, entre outros. Diversidade e gênero e o 
Serviço Social. 
 

TURISMO (currículo iniciado em 2013) 
TURISMO CULTURAL      136 h/a      1634/I 
Introdução aos conceitos de cultura. Cultura como conceito antropológico. A Cultura 
Brasileira e o Turismo. Aspectos étnicos e raciais do Brasil. Cultura e mundanidade. O 
turismo como fenômeno cultural. A experiência turística na cultura contemporânea. 
Análises das relações entre turistas e culturas locais. Turismo, etnicidade e identidade. 
Turismo e legado cultural material e imaterial. Folclore e turismo. Artesanato e turismo. 
Os museus e o turismo. Destinos turísticos culturais do Paraná com ênfase na região 
Centro-Sul. Contemporaneidade e atualização dos objetos turísticos de natureza 
histórica-cultural. Formação histórica do Brasil e do Paraná e o turismo. Inventário da 
documentação bibliográfica de atrações turísticas regionais.  Análise de roteiros 
históricos – culturais regionais. 
 

 


